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ATA N° 040/2021 
 

Aos vinte e oito (28) dias do mês de outubro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quadragésima (40ª) Reunião Ordinária, da 
Primeira Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes 
os seguintes vereadores: Alceu José Schutz, Altair Paulo Brandt, Delmo Rempel, Guilherme Samuel 
Hickmann, Luciano José da Silva, Mário Antônio Cândido, Nelcí Ariotti Maffi, Nelso Rodrigues da 
Silva e Tiago André Ariotti. Após verificada a presença do número regimental, o Senhor Presidente, 
Tiago André Ariotti, abriu os trabalhos em nome de Deus, saudando colegas Vereadores e demais 
presentes. Solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que a 
Vice-Secretária fizesse a leitura da Ata Nº 039/2021. ATA Nº 039/2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em vinte e um (21) de outubro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 040/2021, não tiveram inscritos para falar no 
expediente. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 108/2021 encaminha o PROJETO DE LEI Nº 
076/2021. PROJETO DE LEI Nº 076/2021- Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sério 
para o Exercício de 2022. Projeto baixado para maiores análises. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nelso 
Rodrigues da Silva, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, a secretária, o jurídico e 
demais presentes, falou do orgulho que teve em sentar na mesa legislativa durante esse mês, 
agradeceu aos colegas Flávio, Rodrigo e Lovani por terem dado à oportunidade de ser vereador por 
esses 30 dias, e durante esse período teve muito aprendizado e foi uma experiência que levará pra 
vida, agradeceu todo o apoio e acolhida dos demais colegas vereadores. Falou que durante esses 
30 dias visitou algumas famílias, umas satisfeitas outras nem tanto, e que tem vários pedidos das 
pessoas para passar aos colegas vereadores e a Secretaria de Obras. Solicitou aos vereadores que 
que fosse dada uma atenção aos agricultores, pois a situação é complicada são muitos afetados 
pela situação do clima, os efeitos da pandemia e o aumento nos insumos. Desejou sucesso aos 
demais vereadores e que essa união permaneça nessa casa, pediu desculpas por algum equívoco, 
mas que durante esse período fez o seu melhor. Alceu José Schutz, saudou o Senhor Presidente, 
colegas vereadores e demais presentes, falou da resposta de sua indicação, e agradeceu a 
Administração que prontamente já estão realizando o serviço, para amenizar a proliferação do 
mosquito borrachudo. Parabenizou todos os Servidores Públicos pelo seu dia, por todo o seu 
esforço e dedicação no seu dia a dia em todos os setores, para melhor atender a população. Nada 
mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia quatro 
(04) de novembro, quinta-feira, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E para 
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constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor 
Presidente, Senhor Vice-Presidente e Senhor Secretário da Mesa. 
 
 
 
 
 
 

 
TIAGO ANDRÉ ARIOTTI                                             GUILHERME SAMUEL HICKMANN 
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DELMO REMPEL 
                                                                              Secretário 


